
Data: 26/04/2010 

Início: 16h25 Fim: 17h10 

Ata da Reunião do Comitê Gestor do 
INCT-A 

 Local: IAG/USP 

 

Assunto: Concessão de bolsas e financiamento de viagens internacionais. 

Participantes:  João E. Steiner (IAG), Beatriz Barbuy (IAG), Albert Bruch (LNA), Daniela 

Lazzaro (ON), Hugo Capelato (INPE) e via videoconferência: Thaisa Storchi-

Bergmann (UFRGS). 

 
Ata da reunião do Comitê gestor do INCT-A, realizada em vinte e seis de abril de dois mil e dez, 

às dezesseis horas e vinte e cinco minutos, sala 15 do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências 

Atmosféricas da Universidade de São Paulo, sito à Rua do Matão, 1226 - Cidade Universitária – 

São Paulo. A reunião foi coordenada por João E. Steiner, secretariada por Gislene Yoko Chinen e 

contou com a participação das pessoas acima enumeradas. Inicialmente o senhor João Steiner 

informa que o comitê gestor terá que tomar algumas decisões levantadas durante a reunião do 

Comitê Cientifico realizada nesta mesma data. 

 

João Steiner apresenta três pedidos de bolsa e informa que o comitê deverá definir sobre a 

concessão ou não das bolsas solicitadas. Declara que o INCT-A não pode ser visto como uma 

agência de fomento e por isso todos os pedidos de bolsa deverão passar pelo comitê gestor para 

aprovação. Além disso, todas as bolsas devem contemplar os objetivos estratégicos do INCT-A e 

que não seria interessante abrir exceções. 

 

Após várias discussões o Comitê Gestor decide: 

- Deferir a bolsa de iniciação científica para a UNIVAP; 

- Deferir a bolsa de pós-doutor júnior para UFSC, com a condição de que se a bolsa do CNPq for 

aprovada automaticamente a bolsa do INCT-A será cancelada; 

- Indeferir a bolsa de pós-doutor júnior solicitada pelo IAG devido ao fato do projeto não se 

encaixar nos objetivos estratégicos do INCT-A. 

 

João Steiner informa que em breve o Observatório do Valongo e UFSC receberão aviso de que não 

são mais considerados como parte de instituições que compõem os grupos emergentes. O senhor 

Albert Bruch comenta que seria interessante que a bolsa de doutorado concedida pela CAPES 

fosse direcionada para algum projeto que faça parte dos objetivos estratégicos do INCT-A. Beatriz 

Barbuy ainda ressalta a questão do tempo de vida deste instituto. As bolsas não podem demorar 

para serem implementadas, pois elas podem ser utilizadas somente durante o tempo de vigência do 

INCT-A.  

João Steiner informa que abrirá chamada para bolsa de doutorado e se for o caso, as instituições de 

grupos emergentes terão um ponto a mais na avaliação.  

 

Encerrado o assunto de bolsas, passa-se para o assunto de viagens internacionais. João Steiner 

lembra que todas as viagens internacionais devem passar por análise do Comitê Gestor antes de 

serem aprovadas. Após discussões o comitê decide: 
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- Aprovar viagem de Hugo V. Capelato para o Victoria/Canadá, para participação na reunião do 

IVOA. 

- Aprovar viagem de Antonio César de Oliveira para San Diego/EUA para apresentação do 

trabalho do SIFS no evento SPIE. 

- Indeferir viagem do aluno do senhor Alex Carciofi, até a verificação de possibilidade de 

financiamento. 

 

Beatriz Barbuy sugere uma lista de ações a serem cumpridas. O Comitê gestor aprova a proposta. 

Nada mais havendo a tratar, o senhor João Steiner encerra a reunião às 17h10. 


